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CPA 

A CPA ESAMC tem como objetivo implementar o processo de 

auto avaliação da ESAMC de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo Sistema Nacional da Educação Superior 

(SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004, em consonância com as diretrizes internas, princípios e 

critérios definidos pela ESAMC. 



CONSTITUIÇÃO 

São considerados sujeitos da avaliação todos os membros da 

Comunidade Acadêmica da ESAMC, bem como os membros 

da sociedade civil designados para tal fim. 



CONSTITUIÇÃO 

02 Representantes do corpo docente; 

02 Representantes do corpo discente; 

02 Representantes dos técnicos 

administrativos; 

02 Representantes da sociedade civil. 



Os membros da CPA ESAMC terão 

um mandato de 02 (dois) anos, 

sendo permitida sua recondução, 

por mandatos sucessivos. 

TEMPO DE 
MANDATO 



CONSTITUIÇÃO 

• A constituição dessa Comissão sofreu alterações em 

Dezembro de 2016 com o desligamento do membro 

(técnico administrativo) Carla de Freitas Pedrosa que foi 

substituído por Leonora Silva Fuga Buiate. 

• Em Maio de 2017 houve o desligamento do membro 

Eliane Maria Pereira Pringolato (sociedade civil) e 

admissão do membro Yara Ribeiro de Moura Silva.  



REPRESENTANTES 

A CPA – Comissão Própria de Avaliação da 

Faculdade ESAMC Uberlândia  tem nova 

composição de seus membros a partir de 

dezembro de 2016 para o biênio  2017/2018, 

designada em dezembro de 2016, conforme 

previsto  em regulamento próprio.  



COMPOSIÇÃO 

 DA CPA 

Antônio Carlos de Oliveira – Coordenador 

Leonora Silva Fuga Buiate – Técnico-Administrativo 

Monique Passos Santos – Técnico-Administrativo 

Fernando Alves Silva Junior – Discente 

Joiddy Luiza Vaz da Silva – Discente 

Rosário Rogério Pennisi Filho - Docente 

Renata Rezende Rosa – Docente 

Carlos José de Oliveira – Sociedade Civil 

Yara Ribeiro de Moura Silva – Sociedade Civil 



MEMBROS 
CPA 

Leonora Silva Fuga 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Monique Passos Santos  

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 



MEMBROS 
CPA 

Joiddy Luiza Vaz da Silva  

ALUNA 

Fernando Alves Silva Junior  

ALUNO 



MEMBROS 
CPA 

Rosário Rogério Pennisi Filho 

PROFESSOR 
Renata Rezende Rosa 

PROFESSORA 



MEMBROS 
CPA 

Carlos José de Oliveira 

SOCIEDADE CIVIL 

Yara Ribeiro 

SOCIEDADE CIVIL 



MEMBROS 
CPA 

COORDENAÇÃO 

Antônio Carlos de Oliveira 

PROFESSOR 



TOTAL DE 
DOCENTES 

2016: 105 
 2015: 110 

 

 

2017: 127 

 

 



TOTAL DE 
TÉCNICOADMINISTRATIVO 

2016: 46 
 2015: 57 

 

2017: 41 

 



  
1. Criação de programas motivacionais como 

treinamentos. 

2. Laboratórios de engenharia: Construção de laboratórios  

3. Laboratórios de informática: Substituição das máquinas 

estragadas 

4. Áreas de convivência: Ampliação do número de mesas e 

cadeiras  

5. Aumento do sinal de internet móvel 

6. Equipamentos administrativos: Investimento em novos 

equipamentos 

7. Treinamentos. 

AÇÕES 
DESENVOLVIDAS 



  
Departamento Biblioteca:  

Foram realizados treinamentos:  

• Organização da biblioteca e do acervo; 

• Melhoria no atendimento com relação a cordialidade e a rapidez.  

Foi proporcionada a seguinte melhoria: 

• Atendimento mais rápido com cordialidade. 

 

Departamento Comunicação Interna:  

• Participação do evento sobre Comunicação Interna promovido 

pela ANCHAM;  

• Realização de eventos e competições envolvendo convidados 

externos e toda comunidade acadêmica. 

 

AÇÕES 
DESENVOLVIDAS 



  
Departamento Tecnologias Educacionais:  

 

Treinamento Blackboard:  

• Secretaria: Treinamento aplicado para operação dos recursos 

administrativos do Blackboard, tornando a gestão da plataforma mais 

eficaz e focada no atendimento do corpo docente e discente. 

• Corpo Docente: Treinamentos e Workshops promovidos para atender a 

demanda do Corpo Docente. Com estas ações o professor tem condições 

de utilizar a plataforma nos mais variados modelos pedagógicos, tipos 

de avaliação e atividades pontuais. 

 

Capacitação:  

• Recursos educacionais: Foram realizadas micro capacitações 

envolvendo gravação de Vídeo aulas, demonstração de ferramentas 

(TICs) Google for Educations, OCAM, Emaze, PPT, Planilha de Notas, 

Learning Analytics, etc 

• Correções de Avaliações: Utilização do recurso de correção de provas 

através da leitora ótica “Remark”. 

 

AÇÕES 
DESENVOLVIDAS 



  
Departamento Secretaria: 

 

Foram realizados treinamentos:  

• Reuniões de alinhamento de informações com a equipe do Atendimento 

da Secretaria, além da atualização constante do Guia de Apoio ao 

Atendimento. 

• Treinamento sobre Prouni e FIES com a equipe de Atendimento. 

 

Foram proporcionadas seguintes melhorias: 

• Disponibilização de informações no site esamcuberlandia.com.br, 

facilitando o acesso a informações como: Grade curricular, Plano de 

ensino, Corpo docente, Sistema de Avaliação, além de reformulação do 

site para melhoria do manuseio pelo aluno. 

• Disponibilização de novos serviços no autoatendimento.  

 

AÇÕES 
DESENVOLVIDAS 



TOTAL DE 
DISCENTES 

2017 

2786 alunos 

1760 alunos 
63% 

responderam à pesquisa 



AÇÕES 
DESENVOLVIDAS 

As demandas dos discentes, docente e pessoal técnico-

administrativo expressadas no relatório final de 2016 foram 

consideradas e contempladas em quase sua totalidade no 

planejamento de investimentos da IES, conforme observado 

por essa Comissão.  



AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 

•Em 2017 houve a construção na IES de 01 laboratório 

de solda com bancadas e de 01 laboratório com 

bancadas de pedra.  

• A IES deu continuidade à reforma e ampliação da 

parte física, adquiriu novos livros para a biblioteca e 

comprou novos equipamentos.  

•Os investimentos são direcionados para a melhor 

atender às necessidades dos alunos e dos docentes, 

assim como para melhoras as condições de trabalho 

dos técnicos administrativos.  

 



O presente relatório reitera à Diretoria da IES 
que analise as pontuações dos corpo técnico-
administrativo em relação às sugestões de 
alguns benefícios, pois que poderão implicar em 
ações cujos resultados qualitativos da prestação 
de serviços sejam cada vez mais satisfatórios 
para todos os envolvidos. Porém, de forma geral 
o clima organizacional observado por essa 
Comissão na Faculdade ESAMC Uberlândia é 
muito bom.  

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

GOVERNANÇA 



CONCLUSÃO 

• Perante aos métodos de gestão e desenvolvimentos dos itens 
apontados pela Comissão Própria de Avaliação, é possível 
destacar os processos de desenvolvimento dos seguintes 
aspectos: 

• Aumento do número de matrículas nos primeiros anos – 
captação por processo seletivo; 

• Melhoria dos Conceitos dos cursos junto ao MEC; 

• Reformulação e readequação de PPCs possibilitando a 
flexibilidade dos currículos com atividades interdisciplinares, 
proporcionando a plena formação do profissional egresso da 
Faculdade ESAMC Uberlândia. 

• Melhoria representativa na comunicação interna e interlocução 
com o mercado e com a sociedade; 

• Forte manutenção e ampliação dos espaços físicos como a 
instalação de laboratórios específicos para diversos cursos; 

• Garantia da sustentabilidade financeira. 

 



CONCLUSÃO 

• A CPA se reuniu e está atuando para que a IES esteja de 

acordo com o Decreto 9235 de 15 de dezembro de 2017, um 

novo marco regulatório para as IES.  

• O marco regulatório trouxe importantes pontos relacionados 

ao sistema de Regulação, Supervisão e Avaliação das 

instituições de educação superior, sendo que o ponto 

principal se refere ao acervo acadêmico das instituições de 

ensino, onde as mesmas deverão garantir as informações na 

integridade e autenticidade em meio digital, com prazo para 

execução de até 24 meses. 

 



CONCLUSÃO 

Ao finalizar os trabalhos de captação de 
informações de todos os seguimentos 
envolvidos com a tarefa acadêmica a CPA 
pode constatar que o processo de auto 
avaliação na ESAMC Uberlândia tem 
gerado juízos críticos e permitido uma 
abertura muito grande junto à diretoria 
acadêmica em propor ações de melhorias 
nos processos de gestão acadêmica que têm 
sido consideradas e implantadas na 
instituição.  



CONCLUSÃO 

Os resultados do trabalho da CPA são 
considerados de relevância na gestão 
institucional da Faculdade ESAMC 
Uberlândia, pois as críticas e sugestões são 
acatadas, consideradas e ações são 
implementadas para atendimento às 
demandas encaminhadas através dos 
relatórios das comissões desde a 
implantação desse sistema de auto 
avaliação na instituição.  

 



CONCLUSÃO 
  

O desenvolvimento dos trabalhos da CPA ocorreu 

conforme o cronograma estabelecido.  

Para cada dimensão analisada a CPA fez suas 

críticas e sugestões, conforme reivindicações 

expressadas pelos seguimentos pesquisados e que 

poderão servir de parâmetros para a adoção de 

ações por parte dos gestores da instituição.  



Antes 

Depois 

FACHADA 
EXTERNA 



FACHADA 
EXTERNA ATUAL 



BIBLIOTECA 
Atualização de 
informações 



AUDITÓRIO 
Conforto na realização 

dos eventos 



ÁREA DE CONVIVÊNCIA 
DA LANCHONETE 
Conforto nas horas vagas 



RaioX – Divulgação da pesquisa para os discentes 



DIVULGAÇÃO 
DO RAIO - X 



RaioX – Divulgação da pesquisa para os discentes 

Área de convivência 



RaioX                       – Divulgação da pesquisa para os discentes          
      Você fala a ESAMC atende! 



RaioX – Conquistas da pesquisa  
agilidade e conforto 



RaioX – Conquistas da pesquisa  
agilidade e conforto 



RaioX – Conquistas da pesquisa  
agilidade e conforto 



RaioX – Conquistas da pesquisa  
conforto e prazer 



RaioX – Conquistas da pesquisa 



RaioX – Conquistas da pesquisa 
         + Segurança 



RaioX – Conquistas da pesquisa   
                          + Segurança 



RaioX – Conquistas da pesquisa agilidade no    
        acesso às informações 



RaioX – Conquistas da pesquisa 
agilidade no acesso às informações 



RaioX – Conquistas da pesquisa 
 Tecnologia à serviço do ensino 



CPA 
OBRIGADO! 


